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03.09.2020 / JMP 

 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde i Hedelyngen 
torsdag den 13.08. 2020 kl. 18:30 
Mødet afholdt i Fælleshuset 
 
Deltagere: 
Birgit Hardt He 35 
Hans Jørgen Larsen He 143 
Jeannette Pautsch He 27 
Peter Zøylner He 49 
Varmemester Peter Hatting 
Driftschef Frank Nielsen 
 
Afbud:  
Ole de Molade Nielsen He 37 
 
 

1.  Valg af referent  
 

Jeannette Pautsch 
 

2.  Godkendelse af referat fra sidste møde 
 

Ref. godkendt 

3.  Helhedsplan 
 

Info om status  
Hans Jørgen ref. fra mødet i byggeudvalget 
13.08.2020. Alle enige om at formidlingen omkring 
projektet er meget vigtig og nødvendig. 
 

4.  Daglig drift.  
Info til bestyrelsen om div. sager 
Opfølgningsliste… 
 
Er der rettelser til årskalender? 

Peter / Frank. 
1. Status for drift i afdelingen –                     

Peter informerede om at afdl. pt. har flere 
skimmelsvampsager.                                 
Afdl. har haft 9 nyindflytninger i år, incl. 
interne. 

2. Projekt ”vild natur” er et hit. Der er kommet 
flere positive tilbagemeldinger omkring 
projektet. Flere beboere har tilkendegivet, at 
de ønsker en udbredelse af projektet.        

3. Status på udestående punkter – jfr. liste 
4. Vandforbrug! Afdl.s vandforbrug er højt – 

beboerne gøres opmærksomme på at bruge 
vand med omtanke. 

5. Status på forberedelse af ny affaldsordning – 
forberedelse af formidling heraf. Herlev 
kommune udsender info om ny 
affaldsorteringsordning til samtlige borgere i 
kommunen via e-boks. De nye 
affaldsbeholdere/poser skulle ankomme til 
ejendomskontoret i uge 40.  

6. Lydregulering af salen i Fælleshuset 
 

5.  Budget 2021 –  
Afdelingsmødet den 23.09 
 

1. Budgettet gennemgået og mødet forberedt 
2. Mødested: Peter har reserveret Herlev 

teaterbio 
1. Ny affaldssortering – informationsforløb – del 

af beretningen 
2. Helhedsplan – info om status og kommende 

afdelingsmøde om Pilotprojekt i nov. og jan. 
22. 

3. Forslag om nedsættelse af aktivitetsgruppe til 
koordinering af jubilæum 
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6.  Hedelyngens 40 års jubilæum i 2021 

den 04.06. –06.06.2020 
 

Punktet drøftet  
Grundet Corona tror vi ikke længere på en traditionel 
fest med telt. Punkt omkring nedsættelse af 
arbejdsgruppe på beboermødet i september. Birgit 
fremlagde forslag til infoskrivelsen om 
jubilæumsfesten.  
 

7.  Drøftelse af behov for regler for alle 
nedsatte gruppers arbejde 

Kommissorier. – Punktet drøftet. Afventer nærmere 
uddybelse - Forberedelse heraf til beboermødet i 
september, bl.a. med regnskabsaflæggelse og 
graden af selvstyre. Bestyrelsen skriver selv oplæg – 
hvem? 
 

8.  Gensidig orientering: 
Møder 
Kurser 
 

Regnskabsbeboermøde / budgetbeboermøde 
planlægges fortsat til onsdag den 23.09.2020 
Mødested skal afklares snarest (afholdes i Herlev 
teaterbio) 
Afdelingsmøde i november om Pilotprojekt – 
beslutning / igangsætning. 
 

9.  Beboerhenvendelser / 
Nyt fra formanden 

 

10.  Evt.  Ny møderække:.  
Regnskab og Budgetbeboermøde:  
Onsdag den 23.09.2020 kl. 19.00 i Herlev teaterbio 
 
Møder i afdelingsbestyrelsen:  
Onsdag den 09.09.2020 kl. 18:30  
Tirsdag den 06.10.2020 kl. 18.30  
Mandag den 09.11.2020 kl. 18.30  
Reserveret torsdag den 10.12.2020 kl. 18.30  
 
 
 
 
 

 


